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Úvodem
Vážení,
dostává se Vám do rukou první Výroční zpráva hovořící o činnosti občanského sdružení
RESCUE PARDUBICE v roce 2005. Naše organizace v tomto roce začala svou činnost
v oblasti poskytování a výuky první pomoci a záchranářství. V následujícím grafu uvádím
rozložení činnosti našeho občanského sdružení v roce 2005.
schůzovní činnost a interní
školení
zdravotnické dozory
exkurze
výuka první pomoci

Z tohoto grafu je patrné, že hlavní náplní naší práce je interní výcvik a další proškolování
našich členů. Cílem tohoto je zajistit dostatečný počet kvalifikovaně vyškolených
zdravotníků, kteří by se podíleli na osvětové činnosti a vzdělávání širší veřejnosti v oblasti
poskytování laické první pomoci. Zdravotní dozory na kulturních, společenských a
sportovních akcích tvoří jen zlomek našeho působení v uplynulém roce.
Jedním z cílů našeho občanského sdružení je zajišťování zdravotnických dozorů na akcích
s hromadnou účastí osob, kde se předpokládá výskyt různých zranění (v případě vážnějších
úrazů je pro postiženého nejkritičtějších prvních 5 minut, ve kterých je naše sdružení schopno
poskytnout adekvátní laickou pomoc).
Další aktivitou RESCUE PARDUBICE je propagace a rozšiřování znalostí poskytování
laické první pomoci v nejširší veřejnosti. Dokladem důležitosti této aktivity je neúprosný fakt,
že se denně dovídáme o úmrtích způsobených neposkytnutím nebo špatným poskytnutím
první pomoci.
Od srpna 2005, kdy bylo založeno RESCUE PARDUBICE, jsme se stihli podílet na různých
akcích a navázat spolupráci s mnoha institucemi, s kterými bychom rádi spolupracovali i v
budoucnosti.
Velice si vážím poskytnutí rady a pomoci ze strany vedoucího kanceláře primátora města
Pardubice pana Mgr. Michala Zitka, který nám velice pomohl při samotném zakládání našeho
sdružení. Velkým přínosem pro RESCUE PARDUBICE je navázání spolupráce se složkami
integrovaného záchranného systému, a to s Územním střediskem zdravotnické záchranné
služby Pardubického kraje, Hasičským záchranným sborem Pardubice a Městskou policií
Pardubice.
Díky pochopení Magistrátu města Pardubic máme možnost využít jeho prostory k setkávání
členů našeho sdružení a současně zde provádět školení širší veřejnosti v oblasti první pomoci.

Charakteristika, obecné informace
RESCUE PARDUBICE vzniklo v srpnu roku 2005 jako občanské sdružení zaregistrované u
Ministerstva vnitra ČR.
RESCUE PARDUBICE má 19 členů – dobrovolníků, žádného zaměstnance organizace nemá.
Vzdělání členů je různé, mezi naše členy patří lékaři, zdravotní sestry, studenti medicíny a
také dobrovolníci - absolventi kurzů Zdravotníka zotavovacích akcí či Instruktora první
pomoci.
Snahou členů je kromě zdravotnického a záchranářského vzdělání i školení v kurzech o
krizovém řízení, připravenost na katastrofy či o zajišťování zdravotnické asistence na akcích
velkého rozsahu. Všechny tyto kurzy zlepšují připravenost celého týmu a rozšiřují vědomosti
členů, potřebné pro jejich dobrovolnou práci.
Činnost organizace je zaměřena na práci související s první pomocí. Jedná o školení a kurzy
v poskytování první pomoci, poskytování zdravotnických dozorů, reprezentaci na soutěžích a
záchranářských cvičeních nebo třeba prezentaci činnosti RESCUE PARDUBICE pro
veřejnost. Kromě tohoto jsou vybraní členové RESCUE PARDUBICE připravováni na
pomoc lidem v případě hromadných neštěstí, katastrof a jiných neočekávaných událostí (např.
povodně či jiné živelné katastrofy).
Vedením organizace je pověřeno ředitelství, které se skládá z ředitele, místoředitele,
pokladníka a revizora. Náplní jejich činnosti je: příprava a vedení porad interních a
víkendových školení, oslovení případných sponzorů a zprostředkování zdravotnických
dozorů.
Sídlo RESCUE PARDUBICE je na adrese Sukova třída 1548, 530 02 Pardubice, kde je sklad
veškerého materiálu. Výuka členů probíhá v prostorách Centra pro zdravotně postižené
Pardubického kraje (nábřeží Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice).

Seznam členů
Jméno a příjmení

Zdravotnické vzdělání

1.

Buřil Miloš

2.

Dariusová Magdaléna

3.

Ďoubalová Iva

4.

Dvořák Marek

5.

Gruberová Dominika

6.

Hatinová Lenka, Dis.

ZS, DZZ, ZI

7.

MUDr. Chodová Dana

lékařka

8.

Kmínková Helena

9.

Kohoutková Markéta

studentka SZŠ

10.

Kolář Ivo

student medicíny

11.

Kolářová Vlasta

12.

MUDr. Kubrycht Martin

studentka medicíny
student medicíny, ZZA

lékař

13.

Kvasnica Dušan

člen Horské služby Krkonoše

14.

Lusková Eva

ZI

15.

Málková Magdaléna

studentka medicíny, ZI

16.

Pomikálek Josef

NZP

17.

Příhodová Radka

školitelka první pomoci v ČSA

18.

Sýkora Tomáš

člen Vodní záchranné služby ČČK

19.

Trtková Veronika

Použité zkratky:
ZI – zdravotní instruktor
ZS – zdravotní sestra
DZZ – diplomovaný zdravotnický záchranář
ZZA – zdravotník zotavovacích akcí
NZP – nižší zdravotnický personál
SZŠ – střední zdravotnická škola

Projekt: Výuka první pomoci pro žáky 6.-9.tříd
Pilotní projekt „Výuka první pomoci pro žáky 6.-9.tříd“ proběhl v měsíci září 2005 na
Gymnáziu Pardubice a na ZŠ Závodu míru v Pardubicích. Po konzultaci s vedením škol jsme
se rozhodli zvolit 2 hodinovou výuku. Náplní této výuky bylo poskytnutí první pomoci při
bezvědomí, resuscitace a správné uvědomění složek záchranného systému. Výuka byla nejen
teoretická, ale především praktická. Žáci a studenti si aktivně vyzkoušeli resuscitaci na
výukovém modelu.
Reakce učitelů byli velmi pozitivní. Sami učitelé přiznali, že mohou mít problémy se
zvládáním vážnějších zdravotních stavů a obávají se situace, kdyby první pomoc museli
poskytnout některému ze svých žáků. Učitelé nás často žádali, zda by bylo možné podobné
školení, ale ve větší míře, uskutečnit i pro ně.
Zájem o naše školení nás velice potěšil a předpokládáme, že v započatém projektu budeme
pokračovat.

Projekt: Skupina pro mimořádné události (SPMU)
Cílem projektu je vytvoření skupiny, která bude připravena na zvládnutí zdravotnických a
informačních prací při mimořádné události (povodeň či jiná živelná katastrofa). Bude moci
být nasazena při mimořádné události na požádání Krizového štábu statutárního města
Pardubic nebo orgánů státní správy a samosprávy, které mají právo o tuto pomoc požádat.
Na tomto projektu spolupracujeme s občanským sdružením Rescueinfo, které zabezpečuje
přípravu Skupiny pro krizovou komunikaci.
Statutární město Pardubice projevilo zájem o činnost naší skupiny.
V roce 2006 hodláme požádat pana primátora města Pardubic Ing. Jiřího Stříteského o
poskytnutí dotace na vybavení a činnost SPMU.
Magistrát města Pardubic nás vyzval o pomoc při součinnostním cvičení EVAKUACE 2006,
které proběhne na jaře 2006. Bude se jednat o nácvik evakuace osob ze zaplaveného území.

Školení a kurzy první pomoci pro veřejnost
Školení a kurzy první pomoci pro veřejnost jsou ve fázi příprav a v příštím roce bychom se
chtěli více prezentovat v této oblasti občanské veřejnosti.

Zdravotnické dozory
Jak již bylo zmíněno výše, zdravotnické dozory na kulturních, společenských a sportovních
akcích jsou důležitou náplní práce RESCUE PARDUBICE.
Během roku 2005 se uskutečnilo několik zdravotních dozorů, na kterých bylo ošetřeno 11
zraněných osob. Většina ošetřených zranění patřila k lehkým, jako např. bolesti hlavy,
odřeniny a pohmožděniny. Některá poranění však byla vážnějšího charakteru – kolaps, otřes
mozku. U všech vážnějších stavů byl zraněný stabilizován a předán do péče zdravotnické
záchranné služby.

Materiální vybavení
Kvalitní vybavení je základem dobré práce, proto se RESCUE PARDUBICE snaží vybavovat
kvalitním materiálem a pomůckami.

Seznam vybavení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Záchranářský batoh velký
Záchranářský batoh střední
Ruční křísící přístroj-Ambuvak
Límec k fixaci krční páteře
Výkonná svítilna
Reflexní vesta 35x
Materiální vybavení pro poskytování zdravotních dozorů
(různé druhy obvazového fixačního materiálu, léky, dezinfekce, resuscitační
roušky, gely, chladící spreje a jiné)

Hospodaření
Příjmy
Výdaje
Zůstatek

5 550 Kč
- 5 548 Kč
2 Kč

RESCUE PARDUBICE hospodařilo v roce 2005 s vyrovnaným hospodářským výsledkem.
Zůstatek do roku 2006 činí 2 Kč.

Spolupracující organizace, sponzoři a dárci
Spolupracující organizace
 Magistrát města Pardubic
 Územní středisko záchranné služby Pardubického kraje
 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
 Městská policie Pardubice
 Dopravní podnik města Pardubic
 Rescueinfo o.s.
 Oblastní skupina Mládeže ČČK Pardubice

Sponzoři a dárci


ESAKO Pardubice



Pardubický svět

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Závěrem
Jsem velmi rád, že se občanskému sdružení RESCUE PARDUBICE podařilo mnoho dobrého
v roce 2005.Věřím, že ve své činnosti bude pokračovat i nadále a bude nadále kvalitně
zabezpečovat kulturní, společenské a sportovní akce po stránce zdravotního zabezpečení a
provádět výuku nejen na základních školách, ale i pro veřejnost. V neposlední řadě se vybraní
členové Skupiny pro mimořádné události budou kvalitně připravovat, aby byli schopni
pomoci při mimořádné události. Oceněním důvěryhodnosti našeho sdružení by bylo začlenění
naší organizace do integrovaného záchranného systému v příštích letech.
Chtěl bych Vám všem – Magistrátu města Pardubic, spolupracovníkům, kolegům, přátelům a
sponzorům RESCUE PARDUBICE poděkovat za Vaši loňskou přízeň a věřím, že nám budete
nakloněni i v roce následujícím.
S pozdravem a přáním mnoha pracovních a osobních úspěchů v roce 2006

Ivo Kolář
ředitel RESCUE PARDUBICE

